Hl. 10.10.2017
+
Pestovateľ z Veselého bude predávať dnes jablká v 5-kg bal. nasledovne:
- od 13,00 – 13,15 hod v m. č. Kľúčové pred HZ,
- od 13,20 – 13,45 hod. v Nemšovej na mestskej tržnici.
+
V nedeľu 8. októbra sa našli na ulici Moravská v Nemšovej dámske dioptrické
okuliare. Majiteľ si ich môže vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Nemšovej, počas úradných
hodín.
+
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje, že vývoz plastových PET fliaš sa uskutočňuje
v častiach Nemšová a Trenčianska Závada dnes, 10.októbra a zajtra, v stredu 11. októbra
v častiach Ľuborča a Kľúčové.
+
Obecný úrad v Hornom Srní, Obecná knižnica v Hornom Srní, Klub dôchodcov
a literárny klub PoeMa v Hornom Srní Vás touto cestou srdečne pozývajú na besedu s pánom
Stanislavom Háberom na tému „Štefánik po pristátí zastrelený“, ktorá sa uskutoční zajtra,
v stredu 11.10. 2017 o 18.00 hod v priestoroch klubu dôchodcov kultúrneho domu v Hornom
Srní. Káva, čaj a drobné občerstvenie nebude chýbať.
+

Verejnoprospešné služby, m.p.o. oznamujú občanom mestských častí
Ľuborča a Kľúčové že v dňoch 13. a 14. októbra (t.j. v piatok a v sobotu) sa bude
vykonávať celomestský zber odpadov, ako: elektroodpad, železný šrot, akumulátory,
veľké a malé domáce spotrebiče, spotrebná elektronika, nefunkčné kotle, staré pletivo
a sporáky a z veľkoobjemových odpadov len rozobraný nábytok, nie celé skrine,
alebo kuchynské linky, gauče a postele. Komunálny odpad, stavebná suť a biologický
odpad (konáre) sa nezberá. Uvedené druhy zberaného odpadu vyložte pred svoje
rodinné domy a bytovky v čase od 7.00 – 11.00 hod. Veríme, že dodržíte stanovené
termíny vyloženia odpadov a druh zberaných odpadov, čím urýchlite a skvalitníte jeho
odvoz.
+
Občianske združenie prídomových záhradkárov a záhradkárov Bočky v spolupráci
s Mestom Nemšová Vás pozýva na jesennú výstavu ovocia, zeleniny, kvetov a včelstva, ktorá
sa koná od 13.10. – 16.10. 2017 v KC Nemšová. Výstavný materiál môžete priniesť
vo štvrtok, 12.10 2017 od 9 do 19 hod. a v piatok, 13.10 2017 od 8 do 12 hod. Slávnostné
otvorenie výstavy bude v piatok, 13.10.17 o 18 hod. v KC Nemšová. Organizátori výstavy
Vám vopred ďakujú za Vaše prinesené veci.
+
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO Horné Srnie pozýva svojich členov
a aj nečlenov na Benefičný koncert do Istropolisu v Bratislave v nedeľu, 22.októbra 2017.
Odchod autobusu bude o 7,10 hod. z autobusovej zastávky na Mierovom nám. v Nemšovej.
Účastnícky príspevok spolu so vstupenkou je pre členov 10,- € a pre nečlenov 12,- €.
Dopoludnia bude zastávka v IKEI. Prihlásiť sa môžete u p. Mariana Králika, bytom
v Nemšovej, ul. SNP č. 45 do 19.10.2017.

+
Firma P&P import s.r.o. oznamuje že výkup papiera sa uskutoční v sobotu,
14.10.2017 nasledovne:
- 9,00 - 9,10 hod. – v m. č. Kľúčové, pred hasičskou zbrojnicou
- 9,15 - 9,20 hod. – v m. č. Ľuborča, autobusová zastávka - Kopec
- 9,25 - 9,30 hod. – v m. č. Trenčianska Závada, pred predajňou potravín
- 9,35 - 9,45 hod. – v m. č. Ľuborča, pred potravinami CBA
- 9,50 - 10,00 hod. –v Nemšovej na Mierovom námestí
- 10,05 - 10,15 hod. – v Nemšovej, pred bývalým kinom.
- papier musí byť zviazaný v balíkoch, nesmie byť v igelitkách či krabiciach
- balíky nesmú obsahovať KARTÓNY
- z kníh musia byť otrhané tvrdé obaly.
+
VETROPACK NEMŠOVÁ, zahraničná spoločnosť s dlhoročnou tradíciou výroby
skla, hľadá nových zamestnancov z dôvodu rozširovania výroby na nasledovné pracovné
pozície:
- elektromechanik, - prevádzkový elektrikár, - strojník sklárskych automatov, - navárač
kovov, - dopravca surovín,- triedič/balič a vodič motorového vozíka.
Zamestnancom je poskytované stabilné a perspektívne zamestnanie, s možnosťou kariérneho
rastu. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté v spoločnosti VETROPACK NEMŠOVÁ
s.r.o. osobne na personálnom oddelení, prípadne na č. tel. 032/6557343.
+
Mestský úrad v Nemšovej oznamuje občanom, že knihu Monografia mesta Nemšová
a magnetky, ktoré boli vydané pri príležitosti 775. výročia o prvej písomnej zmienke
o Nemšovej sú v predaji na Mestskom úrade v Nemšovej počas úradných hodín.

